Liturgie voor de dienst op

3 oktober 2021

waarin gedoopt zullen worden

Dies Berend Ime Kanis
geboren op 29 maart 2021
zoon van Ruud en Naniek
Kanis-Westenberg

Willem Berend Nooteboom
geboren op 3 mei 2021
zoon van
Gerwim en Ellen
Nooteboom-Broekhuis
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Protestantse Gemeente te Nijbroek
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Pianist: Hessel Keizer
Organist: Aart Stenfert
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Dienst van voorbereiding
Welkom en mededelingen

allen gaan staan
Zingen: Psalm 105: 1, 2 en 3 (tekst De nieuwe Psalmberijming 2021)

Lof aan de Heer, elk volk moet weten
hoe groot Hij is, hoe Hij wil heten!
Zing voor zijn naam en maak muziek;
zijn werk is groot, zijn naam uniek.
Wie hulp verwachten van de Heer,
wees blij van hart en geef Hem eer.
Vraag naar de Heer te allen tijde;
zoek Hem en blijf dicht aan zijn zijde.
Hij toonde Jakobs nageslacht
zijn wonderen, zijn grote macht.
Volk door de Heer apart gezet,
denk aan de woorden van zijn wet.
God, die ons als zijn volk aanvaardde,
is rechter van de hele aarde.
Voor altijd blijft zijn woord van kracht,
voor ons en voor ons nageslacht.
De God van Abraham verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.
Stil gebed, votum en groet

allen gaan zitten

Dienst van de doop
Gebed
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Zingen: Kind wij dragen je op handen
(melodie gezang 293: Wat de toekomst brengen moge)

Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron.
Want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom.
Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim
van de God die zegt: Ik ben er
voor jou die Mijn kind mag zijn.
Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Opgenomen en verbonden
met de naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
omdat God steeds bij jou is.
Voor de kinderen op aarde
wil de Heer een Vader zijn.
Of je bruin of zwart of blank bent,
heel erg groot of heel erg klein.
Altijd mag je bij Hem komen
met je blijdschap en verdriet.
Altijd wil de Heer je helpen,
lieve kind, vergeet dat niet!

Inleiding op de doop

Bij het begin van de kerk zei Jezus tot zijn volgelingen: ‘Ga op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Matt. 28:19-20,
NBV 2004)
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Onze Heer heeft de doop dus een belangrijke plaats gegeven in het
onderwijs over Zijn blijde boodschap. In de doop beelden we uit dat God
mensen wil reinigen en losmaken van elk kwaad dat we doen of dat ons
overkomt. De doop tekent ook uit dat Hij ons opnieuw geboren laat
worden tot leven dat nooit ophoudt.
We dopen niet alleen met water, maar ook met
woorden: ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest’. Als wij Zijn Naam dragen, zijn
wij bij God de Vader kind aan huis en zal Hij over
ons waken. God de Zoon, Jezus Christus, hield in
zijn lijdensweg tot op het kruis vast aan zijn liefde.
Daarin mogen wij delen. Zijn dood schenkt ons
verzoening en nieuw leven. De Heilige Geest is
God aan het werk in het heden. Hij spreekt aan, Hij wijst de weg en stelt in
staat om Jezus steeds meer na te volgen.
De betekenis van de doop gaat nooit verloren. Als wij verkeerde keuzes
maken, houdt Gods liefde toch niet op. Reden genoeg om dan weer het
goede te kiezen, want onze band met God is voor altijd.
Zoals bij het joodse volk de kleine kinderen besneden worden, zo dopen
wij ook de kinderen van de gelovigen. Want het goede nieuws van Jezus
geldt voor ieder mens, ook de jongsten. Daarom heeft Jezus kinderen tot
zich geroepen, ze omarmd en gezegend. Hij was het die niet de kinderen
opriep te geloven als de volwassenen, maar de volwassenen vertelde dat
zij het Koninkrijk van God moeten ontvangen als een kind.
Wij luisteren naar ‘Jij bent jij’ van Elly Zuiderveld
(CD Hart op de tong) via https://www.youtube.com/watch?v=RT8He2Vjt_o

Je slaapt en ik bekijk je
m'n zoon zoals je daar ligt.
Dan denk ik op wie lijk je:
die trekken in je gezicht.
Soms op je vader dan weer op mij,
een beetje op allebei.
Maar eigenlijk ben je uniek m’n zoon,
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want jij bent jij.
Jij bent jij.
Ik zag je vandaag op je skateboard;
je scheurde bij ons door de straat
Misschien ga je ooit in de racesport,
of wordt je het liefst acrobaat,
een visser, een jager, een drummer, een clown,
of iets in de maatschappij.
Maar eigenlijk maakt het niet uit m’n zoon,
want jij bent jij.
Jij bent jij.
Nu heb je nog je dromen,
nu lijkt het leven een dans.
Maar als er stormen komen
en raak je ooit uit balans,
dan zal er iemand achter je staan,
iemand sterker dan jij.
En samen zal het wel gaan m’n zoon,
Hij en jij,
Jij en Hij.
Onthou dat m’n zoon.
Je bent buitengewoon.
Jij ben jij. (3x)
Naamgeving
Doopvragen:

Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen, mogen ze
gedoopt worden. Willen jullie, Ruud en Naniek Kanis-Westenberg en
Gerwim en Ellen Nooteboom-Broekhuis daarom antwoord geven op de
volgende vragen:
- Verlang je dat jullie kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest?
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- Wil je deel uitmaken van en betrokken zijn bij de gemeente, die gedoopt
is in de dood en de opstanding van Jezus Christus?
- Beloof je, terwijl je de goedheid en liefde van de Heer in gedachten
houdt, voor jullie kind een goede en lieve vader en moeder te zijn?
- Beloof je jullie kind groot te brengen in de geest van het Evangelie?
- Beloof je jullie kind trouw te zijn, wat de toekomst ook zal brengen, in
gedachten houdend dat jullie kind uit God geboren is?
Wat is hierop jullie antwoord?

Vraag aan de gemeente (staande):
Broeders en zusters, u allen hier tegenwoordig, u bent getuigen van deze
doop en daarmee in zekere zin ook betrokken bij deze kinderen. Wilt u
hen in de gemeenschap van kerk, familie en samenleving ontvangen, en
wilt u de ouders, wanneer u daartoe geroepen wordt, terzijde staan, als zij
proberen om Dies en Wim groot te brengen in de geest van het
evangelie, opdat zij hun doop leert verstaan? Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: JA!
Zingen: zegenliedje Elly en Rikkert (Staat op: Bellen blazen, Voor de
allerkleinsten (deel 2); Ev. Liedbundel 444/Hemelhoog 507)

Refrein:
Ik zegen jou in Jezus' naam,
Hij bewijst Zijn trouw.
Ik zegen jou in Jezus' naam,
Hij blijft bij jou
Een bloem die in de schaduw groeit
houdt z'n blaadjes dicht.
Een bloem bloeit open in de zon,
groeit naar het licht

Refrein
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Wanneer het leven tegenvalt,
mensen doen je zeer,
bedenk: op wie de regen valt
groeit naar de Heer.

Refrein
Uitleg voor de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Teken van water
Naar Jezus’ woord wordt de mens herboren uit water en geest. In Zijn Naam
dopen we met water, opdat de Geest van Jezus het leven van deze kinderen
mag bezielen:

Dies Berend Ime Kanis
ik doop je in de Naam van de Vader,
en van de Zoon en
van de Heilige Geest.

Willem Berend Nooteboom
ik doop je in de Naam van de Vader,
en van de Zoon en
van de Heilige Geest.
Teken van licht (door de ouderling van dienst)
Jezus is het licht van de mensen, Dies en Wim, laat je door Hem aansteken:
wees licht en warm, zodat de mensen in jou iets vermoeden van wie God is.
Leef daarom als een licht in de wereld, als een verkwikkend vuur onder de
mensen, als een vonk van Zijn liefde.

(De doopkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars en samen met de
doopkaarten en kinderbijbels uitgereikt)
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Gedicht

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Dienst van het Woord
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 14: 9-16; 21-23; 26-29; 15: 22-27

De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot,
waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee,
tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al
zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang
en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. 11Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren
er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de
woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit
Egypte weggehaald? 12Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons
toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want
dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ 13Maar Mozes
antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe
de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u
daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14De Heer zal voor u
strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
15
De Heer zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de
Israëlieten dat ze verder trekken. 16Jij moet je staf geheven houden boven
de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee
kunnen gaan, over droog land. (…)
21
Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de Heer liet de zee
terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te
laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 22en
zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts
en links van hen rees het water op als een muur. 23De Egyptenaren
achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters
gingen achter hen aan de zee in. (…)
26
De Heer zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt
het water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en
ruiters.’ 27Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde
de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het
9-10
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water tegemoet, de Heer dreef hen regelrecht de golven in. 28Het
terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn
wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren;
niet een van hen bleef in leven. 29Maar de Israëlieten waren dwars door de
zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als
een muur omhoogrees. (…)
Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de
woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water
te vinden. 23Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze
echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara
heet. 24Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we
drinken?’ zeiden ze. 25Mozes riep de Heer aan, en de Heer wees hem op
een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de
woestijn gaf de Heer hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de
proef. 26Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte
nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en
wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee
ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest.’
27
Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en
zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.
22

Wij luisteren naar: When you believe uit The Prince of Egypt via
https://www.youtube.com/watch?v=v3e1lz0Ghp8

Many nights we prayed, with no proof anyone could hear
Vele nachten hebben we gebeden,
zonder enig bewijs dat iemand het kon horen
In our hearts a hopeful song, we barely understood
In onze harten een lied van hoop, dat we nauwelijks begrepen
Now we are not afraid, although we know there's much to fear
Maar nu zijn we niet bang, al weten we dat er veel te vrezen valt
We were moving mountains long before we knew we could
We verzetten bergen, al lang voordat we wisten dat we dat konden

Refrein:
There can be miracles, when you believe
Er kunnen wonderen zijn, als je gelooft
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Though hope is frail, it's hard to kill
Al is de hoop zwak, het is niet te doden
Who knows what miracles, you can achieve,
Wie weet wat voor wonderen je tot stand kunt brengen
When you believe, somehow you will
Als je gelooft, dan gebeurt het op de een of andere manier
You will when you believe
Je zult het doen, als je gelooft
In this time of fear, when prayer so often proves in vain
In deze tijd van angst, waarin gebed zo vaak nutteloos bleek
Hope seems like the summer birds, too swiftly flown away
lijkt de hoop een vogel in de zomer te zijn, zo snel weggevlogen
Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain
En toch sta ik hier nu, met een hart zo vol, dat ik het niet kan
uitleggen
Seeking faith and speaking words, I'd never thought I'd say
Ik zoek geloof en zeg woorden, die ik nooit gedacht had ooit uit te
spreken
Refrein
A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah (2x)
Ik zal zingen voor de Heer, want hij heeft heerlijk overwonnen
Mi-cha-mo-cha ba-elim adonai
Wie is als Gij, o Heer, onder de goden?
Mi-ka-mo-cha ne-dar- ba-ko-desh
Wie is als Gij, majesteitelijk in heiligheid
Na-chi-tah chas cha am zu ga-al-ta (2x)
Vanuit Uw liefde, leidt U het volk dat U verloste
A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra...
Daarom zal ik zingen!
Refrein
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10: 13-16

De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te
laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag,
wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen,
13
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houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is
zoals zij. 15Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het
koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in
zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
Zingen: Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat hij er over waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik u mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Verkondiging
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Zingen: Opwekking 518 (tekst naar psalm 139)

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen, elke dag.
Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Dienst van het Antwoord
Dankgebed en voorbede
Wij zingen: Lied 905: 3 en 4 (melodie gez. 429, Wie maar de goede God…)

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.
Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
U brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders voor de kansel
geluk te wensen. Daarna bent u hartelijk welkom in De Arend, ons dorpshuis,
om elkaar te ontmoeten en na te praten.
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Een wonder in een wiegje,
iets mooiers kan er niet bestaan.
Weet bij deze, dat onze liefde
je hele leven met ons mee zal gaan.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
' 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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